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Gymnas  k-Gymnas  k-
opvisningopvisning
Søndag den 7. april kl.13. på skolen

Gymnas  kopvisningen i år bliver lidt anderledes, da vi 
kun har 3 hold.

Det bliver nede på skolen i salen i stedet for forsam-
lingshuset. Det vil sige en lille hyggelig opvisning, hvor I 
kan se, hvad jeres børn har lært. 

Det kommer ikke  l at koste noget og der vil være the, 
kaff e, sa  evand og kage fra EIF:-)

På vegne af EIF,
Charlo  e Jensen, Formand

 



Egebjerg Tennisklub åbner for 2019-
sæsonen med standerhejsning. 

Vi håber at foråret er over os inden 
påske og at alle gamle medlemmer såvel 
som nye er klar  l en ny sæson. 

Formand Leif Jensen vil holde en kort 
tale, når fl aget går  l tops og der vil 
blive mulighed for at tale med andre 
medlemmer om f.eks. spille  der i sæ-
sonen.

Der vil igen i år blive BØRNETENNIS og 
igen i år med Lisa som primus motor. 

Standerhejsning Standerhejsning 
i Egebjerg Tennisklubi Egebjerg Tennisklub

Som noget nyt vil Lisa og Gudmundur også 
hjælpe ”nye” 60+ årige i gang med tennis. 
Det kommer  l at foregå umiddelbart e  er 
børnetennis. Se andet steds i Egebladet om 
Børnetennis og 60+ begyndertennis.

HUSK, at der først kan spilles på banerne, 
når kon  ngentet er betalt, dvs. indbetalt 
på klubbens konto i Sparekassen Sjælland, 
0539  0001001525. HUSK navn på over-
førslen!

Kon  ngent udgør 125 kr. årligt for juniores 
og pensionister – 350 kr. for voksne 
– formentlig Danmarks billigste!

Vel mødt  l en forhåbentlig god sæson!
Bestyrelsen

Onsdag den 17. april kl.16. ved klubhuset 



Snart begynder tennissæsonen i Egebjerg, og der 
vil hver onsdag e  ermiddag være introduk  ons-
forløb for både børn og ældre. 

Fra 15  l 16 for dem på +4, og fra 16  l 17 for dem 
på +60. Måske en overvejelse værd? 

Vi kan kun anbefale det: Tennis holder kroppen 
sund og sindet fuld af glæde. Nærmere oplysnin-
ger følger på Egebjergs facebookgruppe.

Venlig hilsen 
Egebjerg Tennisklub og
Lisa Von Schmalensee Magnússon

Tennissæsonen nærmer sigTennissæsonen nærmer sig



Glæd dig  l en særlig søndagscafe, 
hvor vi e  er en kort gudstjeneste går 
i konfi rmandstuen og hører Torben 
Jensen fortælle om det Egebjerg der 
var engang og alle dem der befolkede 
det.

Torben har også billeder med -og 
mon ikke andre får lyst  l at bidrage 
med anekdoter undervejs?

Vi holder kaff en klar og glæder os  l 
at se jer.

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke 

Erindringer fra sognet Erindringer fra sognet 
i ord og billedei ord og billederr
Søndagscafe med Torben Jensen 
den 31. marts kl.14. i Egebj erg Kirke



Kom og lyt med når Egebjergkoret vil berige os 
med deres smukke sang under kyndig ledelse af 
korleder Anna Karina Berg. 

Der vil blive serveret et koldt glas hvidvin i 
våbenhuset e  er koncerten.

Gra  s entre og alle er velkomne!

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke 

Koncert Koncert med med 
Egebj ergkoret Egebj ergkoret 
Torsdag den 25. april kl.19.30 i kirken. 



Frokosten er bes  lt i Hansens Have på 
Frederiksberg, hvor der venter stegt fl æsk 
med persillesovs ad libitum. (har du andre 
ønsker, så giv besked, når du  lmelder dig)

Bispebjerg kirkegård er berømt for sine 
blomstrende japanske kirsebærtræer om 
foråret. Dem skal vi se!!

Turen indledes med gudstjeneste i 
Grundtvigskirken, kirkekaff e og et kort 
foredrag om kirken. Dere  er spadseretur 
under de forhåbentlig udsprungne kirse-
bærtræer.

Forårsudfl ugtForårsudfl ugt  
kirke og kirsebærtræerkirke og kirsebærtræer
Søndag den 14. april kl. 8.15 -17.00  - afgang fr a kirkens p-plads

Turen koster 225,- for alt på nær drikke-
varer  l frokosten.

Tilmelding senest 7. april  l Michael Nissen 
tlf. 24 24 80 90 eller mail jmn@km.dk 

Venlig hilsen 
Egebjerg Kirke 



Indvielse af Indvielse af 
nærvarmeværketnærvarmeværket
Den 9. april kl.18.30 på varmeværket , 
Egebj erg hovedgade 25-B

Nærvarmen har nu været i funk  on 
siden 8. August 2018, men travlheden 
har været stor, så det er først nu ble-
vet  d  l en rig  g indvielse.

Vi glæder os  l at se jer. 

Festlige hilsner 
Egebjerg Nærvarme

Program
18.30 Velkommen

18.40 Vi klipper snoren og borgmes-
teren siger et par ord. Here  er er 
ordet frit. 

Varmeværket er vært ved en forfrisk-
ning. 
Værket kan inspiceres nærmere og du 
kan få dig en snak med bestyrelsen, 
dri  sgruppen eller din nabo. Der 
er mange sammenfald mellem de 3 
’kategorier’ :-)

Kl. 19.30 Festen lukker og dem der øn-
sker at deltage i generalforsamlingen 
går videre op i Forsamlingshuset, hvor 
nærvarmen a  older generalforsam-
ling i Bondestuen kl. 20.

Kom og se 
varmeværket 



GF i Egebjerg GF i Egebjerg 
NærvarmeNærvarme
den 9. april kl. 20. i bondes tuen

Invita  on  l generalforsamling i Egebjerg 
Nærvarme, som a  oldes i forsamlingshuset.
Nærvarmen er vært ved kaff e og brød. 

Regnskabet ligger på hjemmesiden meget 
snart eller kan ses ved henvendelse  l be-
styelsen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne  
regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges  l 
godkendelse
4. Budget opgjort e  er varmeforsyningslovens 
prisbestemmelser for indeværende dri  sår 
fremlægges  l orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kom-
mende år  l orientering
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaf-
tagere. Skal være bestyrelsen i hænde 10 dage 
før GF, altså senest den 31. marts 2019
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter  l bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
Tak for i a  en. 

Venlig hilsen 
Egebjerg Nærvarmes bestyrelse 



Menu:
kylling
kartoff elsalat med sennepsdressing
honningglaserede gulerødder 
og hjemmebagte brød med smør. 

Der er brownies og kaff e/te  l dessert. 

Andre drikkevarer kan købes  l for-
nu  ige priser. - og der bliver også lidt 
underholdning  l børnene.

Fællesspisning Fællesspisning 
for allefor alle
Den 3. april i forsamlingshuset  kl.18.

Bille  er:
...købes i Dagli’ Brugsen Egebjerg ind  l den 
29. marts.
Priser: 
60 kr. pr. voksen
30 kr. pr. barn (6-12 år) 
og gra  s for de små (0-5 år)

Kom, og spis med din by. 
Det bliver hyggeligt!

Venlig hilsen 
Holdet bag næste fællesspisning



Kære alle. Forældrene i afdelingsrådet inviterer  l 
arbejdsdag for børnehavens og skolens forældre 
og børn.

Ideen er, at vi i fællesskab forskønner vores 
dejlige børnehave og skole sam  dig med, at vi får 
en forrygende dag med hygge, bål, fællesskab og 
en god mulighed for at lære hinanden at kende. 

VIGTIGT: Husk at skrive jer på en arbejdsopgave 
på sedlen, der hænger på tavlen i SFO’en, så vi 
kan planlægge dagen. Der er masser af opgaver 
at vælge imellem  l dem der er hur  ge! 

Vi håber, at I vil bakke op om arbejdsdagen, lige-
som pædagogerne og lærerne, der også i stor s  l 
deltager på dagen - Vi glæder os i hvert fald! 
Mange hilsner fra Afdelingsrådet 

Arbejds-Arbejds-
dag dag 
Lørdag den 6. april kl. 9.-16.
på skolen



SOLCIRKUSVOGNEN
Ny Cirkusklub i Odsherr ed for børn og unge
Nåede I at komme med i det nye familie-
cirkus? Vi træner ca. hver anden lørdag fra 
10.-12. i Egebjerg skoles gymnas  ksal.

Hvis du vil vide mere så fi nd os på face-
book: “solcirkusvognen” eller ring  l en af 
s   erne og hør nærmere:
Malene (formand) på 40 57 97 31, 
Pia på 53 35 34 19 eller 
Lene (kasser) på 71 90 94 00

Gøglerhilsner fra 
bestyrelsen af SolCirkusVognen

Malene Friis-Madsen, Pia Skydsgaard, 
Lene Wiehe, Holger Petersen, 
David Skydsgaard, Me  e Marie Vejrum 
Michele    og Louise Jensto  

Næste gang er
Lørdag den 13. april

kl.10-12.



Gruppen omkring Kløvers  erne på 
Egebjerghalvøen byder velkommen  l 
en ny sæson.
Sidste år åbnede fi re Kløvers  er med 
udgangspunkt ved Egebjerg Skole.

Lørdag den 30. marts kl. 10 er der 
mulighed for at gå s  erne sammen med 
andre og nyde foråret.

Så træk gummistøvlerne på og med-
bring gerne ørnenæb og håndsav hvis vi 
støder på mindre grene, der trænger  l 
beskæring.

E  er turen bydes på kaff e og kage.

Vel mødt 

Venlig hilsen 
Kløvers  gruppen

Forårstur på Forårstur på 
kløvers  erne kløvers  erne         
-Lørdag den 30. marts kl. 10. ,



Rent drikkevand i Odsherr ed Rent drikkevand i Odsherr ed 
kræver handling nukræver handling nu
Følgende ar  kel skrevet af Susan Baca, 
Lene Hagstrøm Andersen og Maibrit 
Ahasverus, der alle er del af bylaugets 
arbejdsgruppe  l sikring af drikkevand på 
Egebjerghalvøen.

Den blev bragt i NordvestNyt 24. januar i 
en forkortet udgave

Der er på trods af 25 meters sprøjte forbud 
ved drikkevandsboringer, fundet rester af 
fl ere slags sprøjtegi  e i drikkevand rundt 
omkring i Danmark. 

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening 
er der i Odsherred kommune fundet syv 
sprøjtegi  sforurenede drikkevandsboring-

er. Boringerne  lhører følgende fi re vand-
værker: GHT’s Vandværk, Hørve Strands 
Vandværk, Nr. Asmindrup Vandværk, og 
Bråde Vandværk. 

Vandværkerne har så vidt vides ikke pum-
pet gi  forurenet vand over grænseværdi-
erne ud  l brugerne. 

”Så vidt vides” fordi der gennem  derne 
har været anvendt omkring 590 typer 
sprøjtegi  e i Danmark og ifølge Miljø- og 
Fødevareministeriets gældende bekendt-
gørelse, er det blot 27 pes  cider og deres 
nedbrydningsprodukter som vandet skal 
testes for.  

Indenfor det sidste år er der blevet føjet 3 
gi  stoff er  l listen af dem, der skal testes 
for, fordi de er blevet fundet af forskere 
i drikkevandsboringer. Og vi fi nder som 
bekendt kun det vi leder e  er. 

Ingen ved hvor mange typer af gi  stof-
fer der har forurenet boringer i Danmark, 
ingen ved præcis hvilke eff ekter disse 
gi  stoff er har på mennesker, og ingen ved 
hvordan diverse sammensætninger eller 
‘cocktails’ af gi  stoff er påvirker levende 
væsner- ikke mindst børn. 

Regeringen har beslu  et at sprøjteforbu-
det omkring udvindingssteder skal udvides 
 l 300 meter om 3 år.  

  ...fortsæ  es næste side



Hvilke muligheder har vi for at 
sikre rent drikkevand? Det ideelle 
vil være at stoppe med at køre 
gi  stoff er ud på de danske jorde, 
men det kræver en omlægning af 
landbruget, som det er i dag. 

I stedet kan man besky  e boring-
erne ved fx at udvide sprøjtefor-
budsområdet fra 25 meter  l 300 
meter i diameter. Det har landets 
kommuner myndighed  l at gøre, 
og på den måde følge i Egedal, 
Favrskov, Århus og Ålborg kom-
muners forebyggende fodspor.

Der fi ndes fl ere muligheder for 
at stoppe gi  forureningen af 
drikkevand uden - vel at mærke 
-  at det forringer landmændenes 
økonomi.

- Man kan følge eksemplet fra Halkær 
Landsbyfælled: h  ps://skovsbol.wordpress.
com/2018/10/03/halkaer-passe-paa-grund-
vandet-og-faar-landsbyfaelled-og-faelleshav-
er-i-  lgi  /. Her var det det lokale fælleskab i 
samarbejde med kommunen der sikrede rent 
vand  l deres område.

- Man kan frede oplandet  l vandværker mod 
brug af gi  stoff er. Det vil forhindre at der kan 
sive fl ere gi  stoff er ned  l grundvandet. Og 
det vil sam  dig skabe mulighed for at dyrke 
jorden økologisk.

- Kommunerne kan som nævnt forbyde brug 
af både sprøjtegi  e og nitrat i et område på 
300 meter omkring drikkevandsboringerne. 
Et areal på 300 meter i diameter anses for 
 lstrækkeligt  l at sikre imod, at der suges 

forurenet overfl adevand ned i boringer pga. 
det undertryk, der dannes når drikkevandet 
pumpes op.

- Man kan justere det Grønne Danmarks-
kort og planloven sådan, at de områder hvor 
drikkevand dannes og pumpes op, bliver lagt 
ud som urørte gi  frie skove. Flere forhold 
peger på de  e som en fornu  ig begyndelse 
mod en bæredyg  g løsning.

Mange borgere lever med at indtage gi   
dagligt -frivilligt eller ufrivilligt. Rundt om i 
verden er rent drikkevand den mest e  er-
tragtede ressource, og næsten umulig at 
opdrive e  er mange års forurening med 
sprøjtegi  e. 

Når det handler om vores fælles juvel, basis 
for sundhed og trivsel- vores rene drikkevand- 
må vi som borgere i Danmark forvente at 
myndighederne løser det, der er ved at 
udvikle sig  l et stort og dyrt problem, og som 
et enigt folke  ng for snart mange år siden 
lovede hinanden aldrig må  e blive forurenet: 
vores fælles drikkevand.

Rent drikkevand...Rent drikkevand...



Merete fra Gave  l Gave deltog i Tartelet-
a  en en og fi k lov at fortælle om det nye 
projekt, der huserer i Iværksæ  erhuset:

Gave  l Gave er en ordning under udvikling 
for seniorer og pårørende. Firmaet Civics står 
bag, og de har ansat Merete og Frederikke 
 l at undersøge interessen for en ny måde at 

hjælpe seniorer på. 

Projekt “Gave  l Gave”Projekt “Gave  l Gave”

Merete fortæller: “Når vi en gang er færdige 
med at udbrede “Gave  l Gave”  l hele lan-
det, er det meningen at jeg skal kunne købe 
et gavekort  l min gamle far oppe i Nordjyl-
land, så han f.eks. kan komme ud at spille 
billiard med en lokal frivillig. 

Når den frivillige så har spillet billiard med min 
far, giver min far gavekortet videre  l den frivil-
lige, som så kan indløse det i den lokale gårdbu-
 k eller i Brugsen og dermed få en lille gave som 

tak for hjælpen.”

Merete fortsæ  er: “Lige nu undersøger vi 
interessen og søger frivillige, der vil være med. 
Vi hører også gerne fra seniorer, der har brug for 
hjælp - f.eks.  l at  blive kørt et sted hen eller  l 
at få læst højt.”

Merete uddelte gavekort  l Tarteleta  en for, 
som hun sagde, at fi nde ud af, hvordan folk vil 
tage imod gavekort: “Vil I bruge dem? Synes I, 
det er en god idé?”, spurgte hun.

Merete og Frederikke kan kontaktes med 
spørgsmål eller ønsker om at være med i ud-
viklingen af ordningen - og måske kan man være 
heldig at der stadig er et gra  s gavekort at få. 
Skriv  l Merete@civics.dk 
- eller ring på tlf. 30 60 08 14 
(man, ons og fre kl. 9-11).

Vi glæder os  l at møde jer.
Venlig hilsen Frederikke og Merete



Møde om Tire2oilMøde om Tire2oil
Lige inden Bylaugets generalforsamling (kl.19.30-20.) var bestyrelsesformand for T2O, Eigil Rindorf, 
kommunens erhvervskonsulent Ane  e Friis og vores lokale byrådsmedlem Per Kragh (S) inviteret  l 
et kort infomøde om fabrikken T2O. Her er bylaugets sammendrag af hvad der blev sagt.

Eigil Rindorf, bestyrelsesformand for T2O 
(  re2oil) d. 1. juli 2018 Hvad er visionen for 
T2O: at omdanne dæk  l råvarer: olie, karbon 
og stål. Man kan i princippet lave dæk af 
det igen. Eigil Rindorf redegør kort for, hvad 
dæk (vi må gå ud fra at der menes gamle/
slidte dæk – og ikke nye) normalt bruges  l 
i Europa: fx a  rænding, i cemen  abrikker, i 
asfalt, kuns  ge fodboldbaner og faldunderlag 
 l legepladser. 

T2O gør intet af det – de laver i stedet 
dækkene om  l råvarer og sælger disse.
Metoden  l at omdanne dæk  l råvarerne 
olie, stål og carbon er pyrolyse: man smelter 
dækket i et il  rit miljø, og der udledes derfor 
ingen røg – og dermed er der heller ingen 
skorsten. 

Dækkene gnaskes før a  rænding i stykker (  l 
sukkerknaldsstørrelse). Dere  er smeltes de 

ved pyrolysen, og deler sig i de tre råvaredele.
Bygge  lladelsessag har forsinket processen.
Maskineriet er nærmest færdigt.

Det var ikke et gasudslip man oplevede i Ege-
bjerg – det var i stedet noget af det gas man 
bruger  l opvarmning, der slap ud i det fri.
(… referenten må konkludere, at der var tale 
om et gasudslip). Det var beklageligt, uheldigt, 
det var en fejl… 

Egebjerg Ejendomsselskab ejer bygningerne: 
der var oprindeligt en hensigt med at om-
fordele noget land, men det er ikke helt kom-
met på plads endnu. T2O har ikke noget med 
Egebjerg Ejendomsselskab at gøre. T2O er en 
cirkulær økonomi-virksomhed.

Ane  e Friis, Erhvervskonsulent (embedsper-
son) og ansat i Kommunen
Redegør kort for hendes arbejdsopgaver: 

arbejder med iværksæ  ere og etablerede 
virksomheder. Skal gøre alt hvad der 
står i hendes magt for at hjælpe dem på 
plads. Skal bruge al sin  d på erhvervs-
mæssig vækst. Byrådet har ansat hende 
 l at hjælpe virksomheder med at skabe 

arbejdspladser. Optaget af at have gode 
og sunde virksomheder. Der er også andre 
virksomheder på vej ind her (i Egebjerg 
Ejendomsselskabs lokaler?). Understreger 
at alle skal overholde lovgivningen. 

Kommunen og hun (embedspersoner) ved 
ikke endnu, hvordan man skal håndtere 
sådanne cirkulær-økonomi-virksomheder, 
som fx T2O , og hvilke krav skal s  lles?
Fremhæver man som embedsperson kun 
kan kigge på det medierne skriver om fx 
T2O, men ikke kommentere på det – og det 
er ærgerligt, når medierne ikke har adgang 
 l samme informa  on som embedsper-



soner og dermed ved hvad der er op og ned 
i sagen. På den måde kan borgerne få et 
forkert indtryk af virkeligheden

Per Kragh, repræsentant fra byrådet:
Rent poli  sk ønsker man virksomheder 
 l Odsherred. Optaget af at virksomhed-

erne skal være bæredyg  ge, have fokus på 
recycling mv. Virksomhed, arbejdsplader, 
bæredyg  ghed vil man fra poli  sk side gerne 
have  l Odsherred Miljø og klimaudvalget 
er opmærksomme på T2O, og pålagde for-
valtningen at holde skarpt øje med, hvad der 
foregår derude (i Egebjerg). Brandmyndigh-
eder har været involveret.

Påpeger at man ikke kan  lsidesæ  e love 
og regler - og man vil fra poli  sk side samt i 
forvaltningen have, at de bliver overholdt.
Håber at virksomheden T2O kommer  l at 
lykkes.

Spørgsmål
Hvad er brandinspektørens holdning  l 
hvordan dækkene skulle opbevares?
Dækkene ligger op ad bygninger og naboskel. 
Der var strakspåbud om det i sommeren 
2018. Er der dispensa  on? For dækkene 
ligger stadig i naboskel/på nabojord. T2O har 
fået påbud om opbevaring – bliver det fulgt?

Hvem ejer dækkene? T2O, Egebjerg Ejen-
domsselskab eller Don Felix?

Eigil Rindorf: Dækkene ejes af T2O. Ejen-
dommen ejes af Lars Boisens kone. Invest-
eringsplanen startede 1. juli 2018. Ved ikke 
så meget om dækoplaget. Nye dæk må ikke 
lægges op og ned ad væggen.

Ane  e Friis: Det er virksomhedens eget ansvar 
at stable/lægge dæk op ad væggene – men 
ikke i strid med loven. Det er ikke særlig smart 
af hensyn  l bygningen, men de må gerne 
stable så mange op af bygningerne, som de vil

Eigil Rindorf: Miljøministeriet har givet virk-
somheden lov  l at opmagasinere mange fl ere 
tons dæk end de gør og/eller (?) har plads  l 
lige nu. Selvfølgelig må dækkene ikke ligge på 
naboens ejendom (Egebjerg Nærvarme).

Ane  e Friis: Når man laver bunkerne må de 
ikke være større end 1000 kubikmeter. Gør 
man det, skal der være 12 meter mellem 
bunkerne 

Eigil Rindorf: Det allervig  gste er at komme i 
gang.

Hvor mange arbejdspladser?

Eigil Rindorf: Kan ikke sige det helt præcist. 
Når vi kører skal maskineriet køre i døgn-
dri  . Derfor 4 ski   og 15 mand. Måske 
40-45 mand (: arbejdspladser). Håndtering 
af dæk bruger man specialarbejdere  l.
Virksomheden er forhåbentlig oppe at køre 
om 1 måneds  d. Om et år er de videre 
– og ca. 50 mand i arbejde. Men det kan 
godt vare lidt.

Per Krag: mener, at der er meget der tyder 
på at kommunika  onen ikke har været op-
 mal i  t. at informere lokalbefolkningen. 

Der er ikke  llid  l direktøren. Opfordrer 
T2O  l at samarbejde med Egebjergborger-
ne. Skab tryghed – inviter befolkningen på 
besøg på fabrikken, og kommuniker via 
Egebladet.

Eigil Rindorf: T2O vil med sikkerhed invitere 
 l åbent hus en eller anden dag. Der er 

ingen hemmeligheder på fabrikken.

Siden de  e møde har  ngene taget en ny 
drejning på fabrikken, da investoren DSV 
har valgt at trække sig fra T2O. 
Kilde: NordvestNyt  (red)



Formandens beret ning
Her følger den fungerende Bylaugsformand 
Maria Bryhnskovs beretning.
 
Det er a  er blevet  d  l at se  lbage på de 
mange fantas  ske og spændende projekter, der 
blomstrer på Egebjerghalvøen.

De  e har været året, hvor fl ere projekter som 
tovholdere og medhjælpere har knoklet for, er 
kommet i mål med og har skabt glæde, oplev-
elser og varme for store og små.

Det er fortsat igennem Egebladet og på Egeb-
jergonline, at man kan følge bylaugets arbejde 
og samarbejde med de mange inspirerende 
tovholdere.
I bylauget er vi meget taknemmelige for de 
mange idéer, der spirer, vokser og blomstrer, 
om end det o  e er ”Tordenskjolds soldater”, 
der gør en stor del af arbejdet.

Vi kan mere i samlet fl ok, og alle er vig  ge i 
forhold  l at gøre Egebjerghalvøen a  rak  v og 
et dejligt sted at bo for både store og små.

Det er fælles oplevelser, der skaber sammen-
hold i lokalområder, og her vil vi gerne takke 
for opbakningen  l Sankt Hans, hvor mange var 
samlet  l båltale og musik ved Sandskredet.

Vi har også været samlet  l en hyggelig som-
merkoncert, hvor Egebjerg Event i den grad 
skabte en fest med god musik.
 
Forskønnelse skal der  l og i løbet af året er vi 
i den grad blevet forskønnet med de smukke 
juletræer, der spredte julestemning og lys i den 
mørke  d på hele Egebjerghalvøen.

Der blev også forskønnet i Unnerud, hvor brand-
sta  onen og det gamle stengærde fi k nyt liv.

Nyt liv er der også kommet i den gamle brugs 
i Unnerud, hvor der er lagt over 1000 arbejds-
 mer for at 8B Kunst i Brug fremover kan huse 

unge keramikere og teks  lkunstnere samt skabe 
ramme om fællesspisninger og kunstarrange-
menter.

Kløvers  er og cykels  er er vi også kommet i mål 
med, og de er  l glæde for alle, der vil en tur ud 
i det blå. 

Man kan eventuelt slå et smut forbi et fabeldyr 
og se resultatet af et projekt mellem børn og 
voksne, der står spredt ud på vores halvø.

Varmen har også spredt sig i form af  ernvar-
men, der ikke længere bare er et projekt, men 
en realitet og igen vidner de  e om den fantas-
 ske udvikling, der kan skabes i et samfund, der 

gerne vil hinanden.

Rundt omkring graves der 
igen for  den, da Fibernetgruppen i oktober 
kom i mål med at  lbyde Fibernet  l hele Egeb-
jerghalvøen og 46% af husstandene har takket 
ja  l at få lagt fi bernet ind.

Ved forandringer og nye  ltag er det vig  gt at 
være oms  llingsparat for at holde liv i et loka-
lområde. Det skal dog ikke være på bekostning 
af sikkerhed eller informa  on for borgerne og 
derfor fortsæ  er bylauget med at s  lle nysger-
rige og kri  ske spørgsmål  l T2O- Tire2Oil,  l vi 
får de svar vi har behov for.

Vores Egebjerghalvø skal være fuld af nærvær 
og samhørighed, og derfor er der fortsat brug 
for at alle bakker op omkring vores idrætsforen-
ing, forsamlingshus, Kløvers  er og cykels  er, 
Juleudsmykning, vor skole, Egebjerg Nærvarme, 
Iværksæ  erhuset, Bogby, Fabeldyr, Sankt Hans 
på Sandskredet og hvad der nu må komme  l.

Jeg vil lige om lidt give ordet  l de repræsent-
anter fra fl ere af vores ak  ve grupper, som er 
 l stede i a  en, og dere  er vil vi besvare alle 

de spørgsmål, vi kan, og ellers love, at vi fi nder 
svaret, og skriver om det i Egebladet. Nu vil jeg 
give ordet  l tovholderne.
 
På Bylaugets vegne
Maria Kathrine Kühne Brynskov



Referat Fra Gf i bylauget 
Her er et grundigt referat (4 sider), der kan 
bringe dig up to date med næsten alt hvad der 
rører sig i området.

Egebjerg og Omegns Bylaug, den 6. marts 2019  
Dirigent: Peter Funch 
Tilstede: ca. 35 borgere, heraf 5 fra bestyrelsen.
 
Pkt. 1  Ingen bemærkninger  l indkaldelsen. 
Alt er re   digt indkaldt, og generalforsamlingen 
er beslutningsdyg  g.
 
Pkt. 2 Lene Hagstrøm Andersen valgt som 
referent. Stemmetællere vælges, om nødv-
endigt.
 
Pkt. 3 Formandens beretning. Er sendt rundt 
på forhånd. Beretningen blev godkendt.
 
Pkt. 4  Nyt fra tovholderne:
 
Maibri   Ahasverus (på vegne af Mie Bonde), 
Veje  l Vildnis Har ansøgt frilu  srådet om 
150.000 kr.  l projekt og fået dem.

Projektet fi nder sted i Lestrup, på Lisbeth Ulrich 
Hansens mark, hvor en afgrænset biotop vil 
omdannes  l et off entligt uds  llingsvindue for, 
hvordan man i praksis selv kan udøve naturpleje 
 l gavn for diversiteten i fl ora og fauna.

Projektet udvikler frilu  slivet ved at give ny 
adgang  l en biotop, hvor børn og voksne kan 
blive klogere på Vildnissets biodiversitet og 
naturpleje. Voksne og børn, naturkyndige og 
novicer er målgruppe og biotopen bliver et 
off entligt  lgængeligt udfl ugtsmål for natur-
nysgerrige.

Der vil etableres en s  , oprenses en mose, eta-
bleres permanente blomsterstriber og præsen-
teres naturpleje på et engområde. 

Samlet vil denne natur udgøre projektets bi-
otop, og der vil være skilte, hvor man kan blive 
klogere på den lokale natur, QR-koder med små 
fi lm hvor børn fra Egebjerg Skole har præsen-
teret læring om den lokale natur, der vil være 
en tavle hvor besøgende kan følge artsoptælling 
og den forventede fremgang i biodiversiteten, 
samt antallet af frøer i mosen.

Der  l vil ‘Vild Med Vilje’ og ‘Vilde Bier i Dan-
mark’ lave workshops og oplæg om biodiver-
sitet og naturpleje, om bier og hvordan bioto-
pen understø  er eller ikke understø  er deres 
levevis - og hvordan deres levevilkår kan bedres 
ved en bestemt naturpleje. 

Der vil være workshops målre  et både land-
mænd, lægmand, børn og voksne. 

Vi vil gerne favne bredt, 
og håber på mange engagerede lokale. Målet er 
at mange kommer forbi og opnår handlekompe-
tence  l at øge biodiversiteten på eget jordlod.
 
Deltagere ind  l videre er: Lokale lodsejere, 
Egebjerg Skole, Egebjerg Bylaug, Egebjerg Lelaug, 
Dansk Naturfredningsforening, Grøn Korridor, 
Odsherreds Kommune, og forhåbentlig mange 
fl ere e  erhånden som vi kommer lidt tæ  ere på.
  
Maria Sørensen, Velkomstgruppen, 
VisitEgebjerg, EgebjergEvent, VisitEgebjerg er 
blevet e  erredigeret og genoptryk og uddelt 
mange steder i Odsherred. 

Maria deltager stadig i de to årlige velkomst-
møder.
Hun håber der dukker fl ere nye naboer op  l 
disse møder. Man må gerne spørge sin nye nabo 
(hvis man har sådan en) om de har modtaget en 
indbydelse  l disse velkomstarrangementer.

EgebjergEvent: 4 gode år med skøn musik, fantas-
 ske frivillige og kæmpe opbakning fra sponsorer.

Desværre var opbakningen  l at arrangere ikke 
stor nok  l at a  olde sommerkoncert i Egebjerg 
2019. 
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E  erfølgende har EgebjergEvent valgt at 
nedlukke foreningen. Der er et fi nt overskud 
på ca. 121.000 kr., som vil blive brugt  l lokale 
fornyelsesprojekter i området. 

Herudover er der en del materiel, der skal 
a  ændes. Foreningen er bl.a. ved at søge om 
opsæ  else af et nyt busskur ved skolen, samt 
muligheden for at forbedre storskolens udeom-
råde.

Egebjerg Event vil gerne takke alle dem, der har 
været en del af arrangementet.
 
Pia Johansen, 8B – Kunst i Brug
Projektet har ha   travlt i det forgangne år. Er 
ny  lfl y  et og har derfor ikke så stort et netværk 
endnu.

Keramikkursus var stor succes, og der opfor-
dres  l at høre et foredrag om teks  l i morgen 
torsdag d. 7. Marts. Projektet er blevet bevilget 
penge fra RealDania. Tak  l alle der har stø  et 
og stemt på projektet.

Der vil være et projekt med at få ombygget 
førstesalen i løbet af sommeren.
Desuden genetableres den gamle kirkes   fra 
Unnerud (en del af landsbymakeover-projektet).

Peter Ovesen (på vegne af Lisbeth), Kløvers  -
erne 
Det har været en lang proces med kommune og 
lodsejere mv. men nu er det lykkedes. 1. Juni 
i sommers blev de indviet. Kløvers  erne er et 
koncept under Frilu  srådet på nogle på forhånd 
bestemte distancer. 

S  erne går både gennem skov, skel, kirkes  er 
og vejene. Åbner op for landet og komme ud og 
nyde naturen på Halvøen. Det skal være le  ere 
at bruge naturen.

Kløvers  sgruppen vil gerne takke alle der har 
hjulpet, og ikke mindst lodsejerne, der har givet 
lov  l at man må gå på deres jord/sæ  e skilte 
op.

S  erne starter ved busøen i Egebjerg (her kan 
man også fi nde et kort over s  erne) Kløvers  -
gruppen invitere  l fælles gåtur her i foråret.
Opfordring fra Karl-O  o: Tag det første og 
bedste spor (hjulspor) på markerne, når det er 
svært at fi nde vej – og tag et kort med!
 
Morten Hylleberg, Egebladet, Nærvame, Iværk-
sæ  erhuset, Fabeldyrene
- Egebladet: deadline d. 20. hver måned 
– dere  er udkommer bladet så hur  gt som 
muligt. Ros skal spredes i lokalsamfundet, og ris 
modtager redaktøren.

- Iværksæ  erhuset: nogle fl y  er ind andre ud. 
Flere fl y  er dog ind end ud. Ellers er der ikke 
noget, der har ændret sig.

- Cykels  er: cykels  en fra Egebjerg  l Nyk. Sj. er 
man kommet i mål med. Cykels  gruppen fort-
sæ  er – vi skal have cykels   til Vig, men venter 
lige lidt med at gå i gang med de  e projekt.

- Nærvarme: indvielse af varmeværket d. 9. 
April kl. 18.30 – dere  er a  oldes Nærvarmens 
Generalforsamling.

- Fabeldyr: alle dyr med  lhørende skilte er sat 
op takket være Lisbeth Ulrich Hansen og Lene 
Hagestrøm Andersen. Et dyr er blevet stjålet 
(Sandskredet), det er blevet poli  anmeldt. 
Der mangler at komme et fabeldyr op på 
Sidingedæmningen – det kommer op i løbet af 
foråret.
 
Susan Baca, Grønt Råd (GRO)
Grønt Råd er en rådgivningsinstans inden for 
kommunen, der arbejder for at bevare og 
forbedre kommunens natur og miljø. Rådet 
arbejder derudover for at sikre forankring hos 
borgere og interessegrupper i lokalsamfundet. 
Det er en tænketank for visioner og projekter, 
som skal sikre dialog og sparring med de lokale 
natur- og miljøinteresser – og udveksler viden 
og erfaringer.



Susan er repræsentant for Bylauget i Grønt råd: 
kontakt hende hvis I har noget, hun skal tage 
med.
 
Klaus Burrild, Sankt Hans
I år bliver det endnu vildere! Opfordrer alle  l at 
deltage i årets Sankt Hans fest. Måske kommer 
der en cyklende pizza-ovn?
 
Lene Hagstrøm Andersen, Bosætning
Der er lige nu 15 andelshavere  lkny  et pro-
jektet. Når der i alt er 20 andelshavere med i 
projektet kan man sæ  e ansøgningsprocessen 
vdr. kommuneplans  llæg samt lokalplan i gang.
Der arbejdes lige nu på at få lavet vedtægter 
samt lokalplan – sidstnævnte laves i samarbejde 
med en af kommunens medarbejdere. 

Vi forsøger at holde naboer orienteret per 
mail, når der sker noget nyt, men ind  l videre 
har styregruppen ha   travlt med at arrangere 
møder, hvor de kommende beboere har kun-
net møde hinanden, tale om projektet og lave 
nogle små udvalg/grupper (fx er der nogle der 
arbejder på et forslag  l fælleshus).
Følg med i projektet på facebook (Økosamfun-
det Egeskoven).
 
Juleudvalget:
Vil først og fremmest sige tusind tak  l alle dem, 
der har lagt strøm  l juletræerne.  – uden havde 

det ikke været nogen succes. Desuden stor tak 
 l Hans Henrik Øhlers for at have brugt mange 

lange  mer på design og produk  on af træerne 
– samt Anders Krogh og Klaus Burrild for op-
sætning og nedtagning af træerne. 

Hølkerup landsby har også selv stået for op-
sætning/nedtagning og opbevarer nu tre stk. 
juletræer.

Vi har lige ha   møde i juleudvalget, og er bl.a. 
blevet enige om at søge midler  l at lave fl ere 
træer for.  Vi orienterer nærmere i Egebladet.
Endvidere skal der lyde et kæmpe stort tak 
 l Tove og Vibeke, der lavede al maden  l 

juletræstændingsfesten.
 
T2O
Kort referat af orienteringen fra Eigil Rindorf, 
Ane  e Friis og Per Kragh v. Jesper Adler. (Andet 
steds i bladet)
 
HC redegør for lidt af virksomhedens historik i 
Egebjerg, og sin oplevelse af hvad der sker på 
fabrikken. Han blev for alvor opmærksom på 
virksomheden den 13. april 2018 – der kom 
mange dæk ind. De lå over hustagene. Kontakt-
ede beredskabet, hvad sker der hvis der går ild 
i dem?

Undersøgelse af lokalplan for Egebjerg by (nr. 
22?). Her står der bl.a., at man vil besky  e 
Egebjerg landsby, sikre at det eksisterende 
landsbymiljø bevares, og at fabrikkens område 
i den forbindelse også skulle holdes pænt. HC 
mener, at det er blevet gro   overtrådt af kom-
munalbestyrelsen.

Brandmyndighederne ved ikke, hvad de skal 
sige – henviser  l kommunen, som siger at alt 
bliver overholdt.
Der laves haller med store tanke, og de tanke 
skulle man ikke tage sig af, for… 18. februar 
2019 bad HC om ak  ndsigt. Finder ud af at der 
er dræn under fabrikken.
 
Forslag  l udtalelse fra GF:
- udtrykker stærk kri  k af de forhold, som virk-
somheden T2O har forårsaget i bymiljøet og af 
Odsherred Kommunes u  lstrækkelige  lsyn;
- forventer, at kommunen pålægger virksom-
heden at lovliggøre forholdene og fremover 
skærper sit  lsyn med virksomheden, herunder 
kontrollen med at lovliggørelsen foretages 
inden for en fastsat  dsfrist uden unødig forsin-
kelse;
- forholder sig re  en  l at indbringe forholdet 
for andre myndigheder, såfremt der konstateres 
miljøskadelige påvirkninger i form af udslip og 
lignende og/eller såfremt lovliggørelsen ikke 
igangsæ  es snarest;
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Kommentarer  l forslaget:
- man kan se T2O’s virksomhed som en generel 
bombe under den udvikling og opblomstring 
Egebjerghalvøen (og Egebjerg) har været i – i de 
foregående år.
- er virksomheden underlagt, at der skal fore-
fi nde en miljøvurdering af den?
- opfordring  l at lade være med at kri  sere 
forvaltningen i udtalelsen.
- Hvad er GF’s og generelt borgernes grundlag 
for at vurderer denne sag i detaljer. Burde vi 
have et borgermøde med folk fra kommunen 
(borgmester mv.), hvor vi kan spørge ind  l 
detaljer?
- VVM-screen (: en miljøpåvirkningsun-
dersøgelse der normalt foretages inden virk-
somheder/projekter sæ  es i gang) er ikke lavet 
på virksomheden T2O.
- forslag om at  lføje en bemærkning om at 
igangsæ  else af produk  on ikke må fi nde sted 
før VVM-undersøgelse – vi forventer at der 
kommer en VVM-screening/-redegørelse/-un-
dersøgelse.
- Pas på at vi ikke gør os selv  l en myndighed.
- Forslag om at få fat i en jurist der kan rådgive 
og hjælpe os med de  e her.
- Ret henvendelse  l Danmarks Naturfrednings-
forening og spørg dem om hjælp.
Forslag om at der skal forlanges et VVM-screen 
– Per Kragh undersøger det og informerer 
bylauget.

 
Konklusion
I forsamlingen var der ikke fl ertal for at  lslu  e 
sig den fremsa  e udtalelse, men om at opfor-
dre bestyrelsen  l at kræve en VVM-under-
søgelse/screening, fordi der er usikkerhed om, 
hvorvidt etableringen af T2O-virksomheden kan 
ske foruden. 

Bestyrelsen gav  lsagn om, at Jesper Adler 
med Dansk Naturfredningsforening forsøger at 
fremme de  e krav.
  
Pkt. 5 Regnskab.
Ingen spørgsmål, så regnskabet er godkendt.
 
Pkt. 6 Indkomne forslag - ingen
 
Pkt. 7 Valg af formand (valg i ulige år):
Lena Faurschou er på valg og ønsker at genop-
s  lle – hun er valgt
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lene Andersen ønsker at udtræde af besty-
relsen før  d – bestyrelsen foreslår, at Anna 
Grue vælges for den resterende  d. Anne Grue 
er valgt
 
Kristoff er, Maria og Chris  an er på valg. Maria 
og Kristoff er ønsker at genops  lle. De er valgt.
 

Chris  an Baadsgaard Jentzsch er udtrådt af 
bestyrelsen – Jesper Adler (suppleant) har taget 
hans plads. Bestyrelsen foreslår at Jesper Adler 
vælges som det tredje bestyrelsesmedlem for 2 
år – han er valgt.
 
Pkt. 8 Suppleanter:
Agnete Nielsen ønsker at genops  ller og er 
valgt. Bestyrelsen foreslår Lisa Holmberg og 
Maibri   Ahasverus – begge er valgt.
 
Pkt. 9 Kjeld Skovgaard er på valg. Han 
genops  ller og vælges som bilagskontrollant.
Bilagskontrollantsuppleant: Peder Villemoes 
Andersen – genvælges også.
 
Eventuelt      Karl-O  o opfordrer alle  l at blive 
medlemmer af forsamlingshuset (200 kr./år  
- for pensionister 100 kr./år). På den måde kan 
man stø  e forsamlingshuset. Se hjemmeside 
for informa  oner.
 
Hvem holder opsyn med plakatsøjlen? Bylauget 
er opmærksomme på problemet. Lige nu er der 
ikke nogen, så hvis man vil være tovholder på 
et renoveringsprojekt må man gerne kontakte 
bylauget.
 
Mødet afslu  edes med tak for god ro og orden.
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Referat af GF i
Her er at a  ortet referat af Generalforsamling 
i i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus onsdag 
den 6. marts 2019   kl. 18.-19.

Karl O  o Nielsen åbnede generalforsamlingen 
med et velkommen  l de 27 fremmødte.
Frede Hansen blev foreslået og enstemmigt val-
gt  l dirigent, og Klaus Burrild og Gert Clausen 
foreslået og godkendt som stemmetællere.

Formanden begyndte med at tale om det nye 
 ltag, hvor generalforsamlinger for alle Egeb-

jergs foreninger forsøges a  oldt samme a  en. 
I år foreløbig Bylauget og Forsamlingshuset 
adskilt med en pause med tapasservering. 

Nævnte lige, at Bylaugets generalforsamling 
begyndte med en orientering fra T20’s (maskin-
fabrikken) bestyrelsesformand.

Der er blevet istandsat med tag, døre og 
vinduer - og nyt lyddæmpende lo   i salen med 
LED-lamper. Og der er installeret nyt lydanlæg 
med teleslynge.  Scenen og baglokalerne har 
også fået en ansigtslø  ning.

Egebjerg
Kultur- og Forsamlingshus

Alt de  e er gjort muligt gennem  lskud fra 
fonde og off entlige ordninger, vi har søgt, og 
som kræver mindst halvdelen som egenbetal-
ing, fremskaff et gennem en solid opsparing. 

Vennerne af huset har ydet stor hjælp under 
ombygningen og i det daglige. Næste projekt er 
renovering køkkenet, fx er elinstalla  onen ikke 
op  mal.

Det har været et godt år med næsten uændret 
antal udlejninger  l både foreninger og private 
fester samt  vores egne arrangementer som 
banko og spisea  en og Vennernes tarteleta  en 
og høs  est. 

Vi er begyndt et fi nt samarbejde med BOK 
(Odsherreds biblioteker og kulturhuse), som 
førte  l snak-og-æd-spisning om madspild og en 
Alberte Winding-koncert med Brunos tapas.
I år bliver der musika  en med Billy Cross den 
15. november.

Der var fællesspisning den 16. januar, og den 
næste a  oldes 3. april, også her i huset.
Tak  l bestyrelsen, hjælpere, Venner, 
Dagli’Brugsen og Torben samt alle husets  
brugere 

Årsregnskabet blev gennemgået og tallene ud-
dybet af kasserer Jens Hagelund.

Jens Hagelund, Birgit Sørensen og Henny An-
dersen var på valg i år og blev genvalgt.

To bestyrelsesmedlemmer, Rasmus Jensen og 
Finn Quist, er gået ud og to nye medlemmer valgt 
ind: Thomas Pedersen og Ove Madsen

Frede Hansen og Børge Hansen blev genvalgt 
som bilagskontrollant og bilagskontrollantsup-
pleant

Forslag fra forsamlingen om at reklamere for 
fl ere medlemmer for eksempel i Egebladet.

A  ortet referat :  
Birgit Sørensen, 22. marts 2019



Tovholderlist enTovholderlist en
I Egebjerg og omegn er der mange gode folk, 
der arbejder for at udvikle området, så her bliver 
stadigt dejligere at være.

De forskellige arbejdsgrupper har for overskue-
lighedens skyld en tovholder, så de er le  e at 
kontakte.

Bylaug, bredbånd, Visitegebjerg
Lena Faurschou
tlf. 53 87 87 47 
egebjergbylaug@gmail.com

Velkomstgruppe
Maria Sørensen
tlf. 50 99 07 23
mrs.mariakps@gmail.com 

Kunst i Købmandsgården
Pia Heike Johansen
tlf. 28 93 86 14 
Piaj@sam.sdu.dk

Egebjerg Bogby
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30 
hellespunken@gmail.com 

Cykels  er og Kløvers  er
Lisbeth Ulrich Hansen 
tlf. 40 81 31 12 
luh@lf.dk 

Nyt økosamfund
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
www.egebjergonline.com/bosaetning

Fabeldyrsprojekt
Nanna Foss
tlf. 26 66 34 14
kontakt@nannafoss.dk 

Egebjergkalender og hjemmeside
Lars Levin Andersen 
tlf. 60 52 04 22 
larslevinandersen@gmail.com

Grønt Råd Odsherred
Susan Berry Baca
tlf. 20 64 97 11
susanberrybaca@gmail.com

EgebjergProjektet
v. Egebjerg og Omegns Bylaug
egebjergbylaug@gmail.com

Egebjerg-Event
Anja Hornebo Jensen
tlf. 28 40 05 64
egebjergevent@gmail.com 

Fundraising
Maibrit Ahasverus
tlf. 23 23 90 03 
maibrit09@outlook.dk 

Nærvarme, Iværksæ  erhus og ELV
Morten Lerstrup Hylleberg 
tlf. 299 399 30
mortenhylleberg72@gmail.com

Egebladet 
Hanne Lerstrup Pedersen
tlf. 29 39 49 60
Egebladet@egebjerglandsbyvirksomhed.dk

De fl este grupper vil gerne have fl ere med. 
De vil også meget gerne høre om dine gode 
ideér og tanker. På denne og næste side følger 
de forskellige grupper og kontak  nforma  oner 
på tovholderne.
Laugets konto: reg.nr. 0537 konto nr. 549762



Egebjerg Forsamlingshus
Karl O  o Gaarde Nielsen
tlf. 40 46 85 48
to  agergaard@gmail.com

Fotografi ske Pletskud
Peter Bork Hansen
tlf. 20 89 77 31
peterbork@live.dk

Egebjerg Tennisklub
Leif Jensen
tlf. 50 91 87 27
gelstrupvej@mail.dk 

Egebjerg læsegruppe
Helle Vibeke Petersen
tlf. 42 80 69 30     
Hellespunken@gmail.com

Egebjerg Pensionis  orening
Frede Hansen
f.hansen2a@gmail.com
tlf. 52 37 82 20

AndreAndre
Området har selvsagt også i andre sammenhænge end bylauget, folk der arbejder for 
en levende by og som det kan være godt at få fat i. Her følger nogle udvalgte af dem.

Demokrateket
Me  e Mathiasen
tlf. 59 66 50 10 
metma@odsherred.dk

Egebjerg Idrætsforening
Charlo  e Jensen
42 36 16 90
zilo  ej@hotmail.com

Egebjerg Kirkes Menighedsråd
Per Kragh
tlf. 21 99 77 09
perselv@gmail.com

Egebjergkoret
Gerd Møller Kristensen
tlf. 23 30 62 47
gmk1@live.dk

Egebj erg Egebj erg 
på Nett  et 

Egebjerghalvøen & Nærvarmen
egebjergonline.com

Turis  nforma  on
visitegebjerg.dk

Kirken
egebjergkirke.dk

Skolen
nordskolen.odsherred.dk

Idrætsforeningen
egebjergif.dk

Iværksæ  erhuset
itv.odsherred.dk

Kultur- og Forsamlingshuset
egebjerg-forsamlingshus.dk

8-b Kunst i Brug
kuns  brug.dk



Deadline for 
majnummeret er 

den 20. april

Tarteleta  enTarteleta  en


